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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

- A escolha da seguradora contra quem vai litigar o
beneficiário do seguro DPVAT pertence tão somente
a este, não sendo oponível a resolução do CNSP
que criou a entidade líder das seguradoras.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  DPVAT.  SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
NEXO  CAUSAL  CONFIGURADO.  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO  AFERIDO  CONFORME  O  GRAU
DE  INVALIDEZ  APONTADO  NO  LAUDO
PERICIAL.  LIMITAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM 15%, CONFORME ART. 11
DA LEI Nº 1.060/50. FIXAÇÃO REVOGADA PELO
NCPC. DESPROVIMENTO DO APELO. 

- Nenhuma outra documentação poderia ser exigida
do Apelado, uma vez que a Lei requer simples prova
do acidente e do dano decorrente (caput do art. 5.°
da Lei n° 6.194/74).
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- O valor da indenização (DPVAT) deve observar o
disposto na Lei vigente à data do sinistro, atribuindo-
se o valor da indenização com base na gravidade e
na irreversibilidade do dano causado à vítima.

-  No  que  concerne  ao  pedido  de  limitação  dos
honorários sucumbenciais no percentual máximo de
15%, conforme estabelecido na Lei nº 1.060/50, não
merece acolhimento, uma vez que o art. 11, §1º, da
Lei  nº  1.060/50  foi  expressamente  revogado  pelo
NCPC.

RECURSO  ADESIVO  APRESENTADO  PELO
AUTOR.  PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DO  VALOR
CONDENATÓRIO.  LAUDO  PERICIAL.
APLICAÇÃO  DO  PERCENTUAL  GRADATIVO
INSTITUÍDO  NA  TABELA  ANEXA  À  LEI.
MANUTENÇÃO.  DESPESAS  MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.  RESSARCIMENTO  DEVIDO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  “A legislação não impõe que a comprovação das
despesas médicas e hospitalares seja feita por meio
de notas fiscais,  ficando a cargo do magistrado a
análise  das  provas  apresentadas.  -  Há  que  se
reembolsar a vítima de acidente de trânsito quando
efetivamente  comprovados  nos  autos,  por
documentos  idôneos,  as  despesas  médicas
suportadas”. (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
00420070001898001 -  Órgão -  3ª  Câmara Cível  -
Relator  DES.  MARCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS - j. em 29/07/2008).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO E PROVER
PARCIALMENTE O RECURSO ADESIVO, nos termos do voto do Relator e da
certidão de julgamento de fl. 143.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  DELPHO

SERVIÇOS  TEC.  S/A  e  SEGURADORA  LÍDER  DOS  CONSÓRCIOS  DO

SEGURO DPVAT S/A, assim como Recurso Adesivo apresentado por RAYON

WILLSON DA SILVA GUIMARÃES  contra a Sentença de fls. 89/92 proferida

pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos
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da Ação de Cobrança, julgou parcialmente  procedente  o pedido formulado,

condenando a Promovida ao pagamento de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e

quinze reais), a título de indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,

acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data do acidente e

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a

Promovida em custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 94/103), as  Apelantes  arguiram  a

preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito,  alegam a inexistência de nexo

de causalidade entre o acidente e o dano dele decorrente, por ausência de

documento  comprobatório.  Requerem  a  limitação  dos  honorários

sucumbenciais no percentual máximo de 15%, conforme estabelecido na Lei nº

1.060/50. Ao final, pugnam pelo provimento do Recurso.

Recurso  Adesivo  apresentado  pelo  Autor,  fls.  116/118,

requerendo a majoração do valor condenatório. 

Contrarrazões ao Recurso Adesivo, fls. 121/128.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou  pela

rejeição  da  preliminar  e,  no  mérito,  pelo  desprovimento  dos  Recursos, fls.

136/139v.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

Através  da  presente  preliminar,  as  Apelantes  alegam que  é

parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte Autora

pleiteia indenização securitária (DPVAT).

3



Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0020758-22.2013.815.0011

No entanto, tal preliminar deve ser afastada de plano, uma vez

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de

que qualquer Seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para

responder  pelo  pagamento  do  seguro  obrigatório,  inclusive  com  direito  de

regresso contra o eventual causador do sinistro:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO
DPVAT.  AÇÃO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  LEGITIMIDADE  DE
SEGURADORA  DIVERSA  DA  QUE  REALIZOU  O
PAGAMENTO A MENOR.  SOLIDARIEDADE PASSIVA.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  275,  CAPUT  E  PARÁGRAFO
ÚNICO,  DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  2002. 1.  A
jurisprudência  é  sólida  em  afirmar  que  as
seguradoras  integrantes  do  consórcio  do  Seguro
DPVAT  são  solidariamente  responsáveis  pelo
pagamento das indenizações securitárias, podendo o
beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma
delas. 2. Com efeito, incide a regra do art. 275, caput e
parágrafo único, do Código Civil de 2002, segundo a qual
o  pagamento  parcial  não  exime  os  demais  obrigados
solidários quanto ao restante da obrigação, tampouco o
recebimento  de  parte  da  dívida  induz  a  renúncia  da
solidariedade pelo credor. 3. Resulta claro, portanto, que
o beneficiário do Seguro DPVAT pode acionar qualquer
seguradora integrante do grupo para o recebimento da
complementação  da  indenização  securitária,  não
obstante o pagamento administrativo realizado a menor
tenha sido efetuado por seguradora diversa. 4. Recurso
especial provido. (Resp 1108715/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
15/05/2012, DJe 28/05/2012). 

Isto  posto,  rejeito  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ‘ad

causam’,  posto  que  conflitante  com  jurisprudência  dominante  do  Superior

Tribunal de Justiça.

Mérito

A  Apelação  Cível  e  o  Recurso  Adesivo  serão  analisados

conjuntamente.

O  Seguro  DPVAT  foi  criado  pela  Lei  nº  6.194,  de  19  de

dezembro  de  1974,  com  o  objetivo  de  garantir  às  vítimas  de  acidentes
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causados por veículos, ou por suas cargas, indenizações em caso de morte ou

invalidez permanente, bem como o reembolso de despesas médicas. 

Extrai-se  dos  autos  que  o  Autor  foi  vítima  de  acidente  de

trânsito  em 30.12.2012,  sofrendo  fratura  mandibular  e  perda  da  função  do

membro superior direito em 70%, conforme o Laudo Pericial de fls. 74/75.

A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, II e §1º, II, vigente à época do

sinistro e que deve ser aplicada ao caso concreto (ou seja, com a redação

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009), prevê: 

Art.  3º  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro
estabelecido  no  art.  2º  desta  Lei  compreendem  as
indenizações  por  morte,  invalidez  permanente  e
despesas  de  assistência  médica  e  suplementares,  nos
valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de morte;
II -  até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente;
III - (...).

§ 1o  No caso da cobertura de que trata o inciso II  do
caput deste artigo,  deverão ser  enquadradas na tabela
anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de
acidente  e  que  não  sejam  suscetíveis  de  amenização
proporcionada  por  qualquer  medida  terapêutica,
classificando-se  a  invalidez  permanente  como  total  ou
parcial,  subdividindo-se  a  invalidez  permanente  parcial
em  completa  e  incompleta,  conforme  a  extensão  das
perdas anatômicas ou funcionais,  observado o disposto
abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção
de efeitos).

I  -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial
completa,  a  perda  anatômica  ou  funcional  será
diretamente  enquadrada  em  um  dos  segmentos
orgânicos  ou  corporais  previstos  na  tabela  anexa,
correspondendo  a  indenização  ao  valor  resultante  da
aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo
da cobertura;  e (Incluído pela  Lei  nº  11.945,  de 2009).
(Produção de efeitos).

II  -  quando  se  tratar  de  invalidez  permanente  parcial
incompleta,  será  efetuado  o  enquadramento  da  perda
anatômica  ou  funcional  na  forma  prevista  no  inciso  I
deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução
proporcional  da  indenização  que  corresponderá  a  75%
(setenta  e  cinco  por  cento)  para  as  perdas  de
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repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as
de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para
as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual
de  10%  (dez  por  cento),  nos  casos  de  sequelas
residuais. (Incluído  pela  Lei  nº  11.945,  de  2009).
(Produção de efeitos).

O  principal  ponto  sobre  o  qual  se  funda  a  irresignação  da

Seguradora  é  no  tocante  ao  nexo  causal  entre  o  acidente  e  o  dano  dele

decorrente.

Há,  nos autos,  Boletim de Ocorrência Policial  (fl.  10),  assim

como Declaração de serviço prestado pelo Samu (fls. 09) no dia do acidente

mencionado,  identificando  as  lesões  sofridas,  bem  como  a  consequência

irreparável  trazida  pelo  sinistro,  consistente  em  fratura  no  maxilar  e  AVC

Isquêmico  pós-traumático,  ocorrendo  perda  da  função  do  membro  superior

direito,  fazendo  jus,  portanto,  à  percepção  do  seguro  obrigatório  DPVAT,

consoante  o  disposto  na  Sentença,  isto  é,  70% x  (70% de  R$  13.500,00),

totalizando a quantia de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais).

Nenhuma outra documentação poderia  ser  exigida do Autor,

uma vez que a Lei requer simples prova do acidente e do dano decorrente

(caput do art. 5.° da Lei n° 6.194/74).

Em verdade, o que se observa dos autos é que a Seguradora

procura  escusar-se  da  responsabilidade  do  pagamento  do  seguro  DPVAT,

obrigação prevista por norma impositiva.

Portanto,  não há que se falar  em ausência de nexo causal,

estando claramente caracterizado o evento danoso. 

No  que  concerne  ao  pedido  de  limitação  dos  honorários

sucumbenciais no percentual máximo de 15%, conforme estabelecido na Lei nº

1.060/50,  não  merece  acolhimento,  uma vez  que  o  art.  11,  §1º,  da  Lei  nº

1.060/50 foi expressamente revogado pelo NCPC1. 

1 Art. 1.072. Revogam-se: […] III – os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º,  11, 12 e 17 da Lei nº 1.060, de 5 de
fevereiro de 1950.
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A Sentença merece reforma parcial  quanto ao ressarcimento

das despesas médicas requeridas pelo Autor no item c, fl. 05, na exordial e não

analisadas  pelo  magistrado  a  quo,  afirmando  que  não  havia  pedido  nesse

sentido.

Conforme dispõe o art. 3º, caput da Lei nº 6.194/74, in verbis: 

Art.  3º  Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro
estabelecido  no  art.  2º  desta  Lei  compreendem  as
indenizações  por  morte,  invalidez  permanente  e
despesas de assistência médica e suplementares, nos
valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - (...)
II - (...)
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência
médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o  (...) 

I – (...)

II – (...)

§ 2o  Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até
R$ 2.700,00 (dois  mil  e  setecentos  reais),  previsto  no
inciso  III  do  caput deste  artigo,  de  despesas  médico-
hospitalares,  desde  que  devidamente  comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único
de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão
de  direitos. (Incluído  pela  Lei  nº  11.945,  de  2009).
(Produção de efeitos).

§ 3o  As despesas de que trata o § 2o deste artigo em
nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o
atendimento  for  realizado  pelo  SUS,  sob  pena  de
descredenciamento  do  estabelecimento  de  saúde  do
SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em
lei.  (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de
efeitos).

O Autor trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar as

despesas  (fls.  21/24),  totalizando  o  valor  de  R$  917,00  (novecentos  e

dezessete reais), cumprindo o ônus que lhe incumbia o artigo 373, inciso I, do

Novo Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:
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SEGURO OBRIGATÓRIO.  Ação de Cobrança.  DPVAT.
Acidente automobilístico comprovado. Despesas médico-
hospitalares. Indenização devida. Procedência do pedido.
Irresignação.  Preliminares  de  ilegitimidade  passiva  ad
causam, carência de ação e inépcia da inicial. Rejeição.
Mérito.  Indenização  fixada  em  salários-mínimos.
Possibilidade. Tempus regit actum. Redução do quantum
indenizatório.  Juros  e correção monetária.  Ausência  de
fixação do termo inicial.  Provimento parcial  do  apelo.  -
Não há dúvida da legitimidade passiva da ré, na medida
em  que  faz  parte  do  Consórcio  das  Seguradoras  que
operam  com  Seguro  DPVAT,  podendo  ser
responsabilizada  pelo  pagamento  do  capital  segurado,
em caso de seguro não realizado, nos termos do art. 7º,
da Lei n° 6.194/74. - Para o recebimento da indenização
relativa ao Seguro DPVAT, não há necessidade de prévio
esgotamento da via administrativa, como condição para o
beneficiário ingressar em juízo. O interesse de agir liga-
se  à  necessidade  de  satisfação  de  uma pretensão  da
parte que, se não propuser a demanda, pode vir a sofrer
um prejuízo. - Petição inicial que expõe os fatos e permite
à  parte-contrária  apresentar  sua  contestação  de  forma
eficaz,  não  pode  ser  considerada  inepta.  –
Comprovando o segurado as despesas médicas que
pretende  ver  reembolsadas,  por  documentos
idôneos,  cumpre à  Seguradora,  a  demonstração de
sua invalidade. - O julgador está adstrito ao pedido, não
podendo  deferir  prestação  superior  à  pretendida  na
inicial,  sob pena de restar configurado julgamento ultra-
petita.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
02620060000994001  -  Órgão  –  4ª  CÂMARA  CÍVEL)  -
Relator  DES.  FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA
COUTINHO - J. em 18/11/2010) – destaquei.

Assim, a Promovida deve arcar também com as despesas com

medicamentos e sessões de fisioterapia comprovadas pelo Promovente.

Feitas  tais  considerações,  DESPROVEJO  O  APELO  E

PROVEJO  PARCIALMENTE  O  RECURSO  ADESIVO,  para  condenar  a

Promovida a pagar ao Promovente o valor de R$ 917,00 (novecentos e

dezessete reais), referente às despesas médicas, mantendo a Sentença

em seus demais termos.

Em razão do trabalho adicional  realizado pelo  Advogado do

Autor, fixo os honorários sucumbenciais, incluindo os recursais, em 20% sobre

o valor da condenação.
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É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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